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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA ANÁLISE E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº38/2016,TOMADA DE 

PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIANº 03/2016. 
 
Às nove horas e trinta minutos (9:30) do dia25de Maio de dois mil edezesseis(25.05.2016), na Sala de licitações da 
Prefeitura Municipal de Botuverá reuniram-se os membros da comissão de licitações nomeados pela Portaria nº 
02/2016 de 01 de Janeiro de 2016,para abertura, análise e julgamento da Documentação e das Propostas de Preços do 
Processo Licitatório acima mencionado, pelo menor preço global e tendo por objeto PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
TRECHO DE 370,45 METROS DAS RUAS JOÃO MORELLI E PRESIDENTE KENNEDY NO CENTRO 
DE BOTUVERÁ, CONFORME PROJETO.Devidamente divulgada a presente Licitação no Jornal Município Dia a 
Dia, site do Diário Oficial dosMunicípios de SCwww.diariomunicipal.sc.gov.br nº 1991, Mural da Prefeitura Municipal 
de Botuverá e no site do Municípiowww.botuvera.sc.gov.br. Acudiram em tempo hábil ao presente certame as seguintes 
empresas:PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA CNPJ Nº 79.485.892/0001-18 
e MÚLTIPLOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA CNPJ Nº 10.788.391/0001-04entregando a documentação de 
habilitação e a proposta de preço,através de meio documental.Iniciado os trabalhos verificou-se quanto ao 
enquadramento das empresas como ME e ou EPP, não houve empresas beneficiadas pela Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações. Na sequência foram abertos os envelopes nº 01 – Documentação de 
Habilitaçãodasproponentes, sendo rubricados e analisados todos os documentos ali contidos pelos membros da 
comissãolicitação. Após análise, verificou-se que as empresas acima mencionada estavam regularmente habilitadas, 
comprovando a apresentação de todos os documentos exigidos no edital. Em virtude de todas as empresas terem sido 
declaradas habilitadas, foi solicitado o envio via fax ou por e-mail o Termo de Renúncia, conforme previsto no Artigo 
43, III de Lei 8.666/93 e alterações. A sessão foi suspensa para aguardar a manifestação das licitantes participantes. 
Feita a renúncia expressa do prazo de impetração de recursos da fase de habilitação e continuando com os trabalhos 
foram aberto os envelopes de nº 02 – Proposta de Preços, apresentando o menor preço global por item pelas empresas 
conforme a seguir descriminado: 
 
ITEM UND QTDE DESCRIÇÃO DO OBJETO PACOPEDRA MÚLTIPLOS 

01 OBRA 01 Código: 7748- Pavimentação 
asfáltica trecho de 370,45 metros 
das Ruas João Morelli e 
Presidente Kennedy no Centro de 
Botuverá, conforme projeto.

R$257.489,21 R$239.754,16 

 
Verificando-se assim, estar de acordo com as disposições do edital, declarou-se vencedora da presente licitação e por ter 
apresentado o menor preço global a seguinte empresa: 
 
01 -MÚLTIPLOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA CNPJ Nº 10.788.391/0001-04 do Item 01 valor global de 
R$239.754,16 (duzentos e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos). 
 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente sessão, sendo lavrada a presente ata, que foi lida e assinada pelos 
membros da comissão para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ainda notificar os proponentesda 
presente decisão, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 

Botuverá - SC., 25 de Maio de 2016. 
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